
             

                   KRONOBERGS SEGELFLYGKLUBB
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

Styrelsen för Kronobergs Segelflygklubb får härmed avge årsberättelse för verksamhetsåret 2013.

ALLMÄNT
Säsongen 2013 började lite försiktigt. Mest var det Hannes som flög med HD, rejält mycket 
dessutom. När så LI kom igång i mitten av maj och vädret blev bättre ökade flygningarna. 
Framemot midsommar började det bli kännbart att vi saknade flygplan efter TM haveriet 2012. 
Efter letande och diskuterande valdes en tysk DG-300 ACRO. Den kom till klubben 13 augusti 
och blev genast populär. Tillsammans med MU kommer den att utöka klubbens möjligheter till all 
sorts flygning. Båda har nämligen kontrollerats och blivit godkända för full AVA flygning.

Väl inne i säsongen kom det mesta flygandet igång. Våra tvåsitsare hade fullt upp med 
grundskolning med flera nya elever, lite AVA skolning med egna medlemmar och grannklubbars 
medlemmar och provstarter, bland annat med Young pilots och flygvapenungdomar. 
Sträckflygandet ökade mest bland dem som brukar flyga sträcka, bland annat Hannes som efter 
mycket träning kunde kliva upp på prispallen i Arboga som bronsmedaljör.

Mycket hände i klubben under 2013, men till skillnad mot 2012 var det mesta positivt. Klubben 
har fått fler medlemmar, nya elever, skaffat fler flygplan, flugit mer etc. En viktigt positiv händelse 
var att kommunen beslutade att köpa Kronobergshed för att klubben tillsammans med minst 
Småland FK ska kunna arrendera fältet genom en gemensam flygfältsförening. Hur detta kommer 
att bli i praktiken klarnar under 2014.

MEDLEMMAR OCH FUNKTIONÄRER
Enligt den officiella statistiken har medlemskadern följande sammansättning.

Ålder Antal Varav kvinnliga
  0-14 1
15-21 9 2
22-25 1 1
26-50 13 1
51-99 22 3
Totalt 46 7
varav 

aktiva 32 3
sträckflygare 6 0  
tävlingsflygare utöver RST 6  0
lärare 5  0
segelflygledare 12 2
bogserförare 8 0

MÖTEN
Under året har styrelsen hållit 14 formella styrelsemöten och därutöver tre allmänna 
medlemsmöten. 



STYRELSE
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande Mattias Johansson
Vice ordförande: Mikael Karlsson
Kassör Lars Bergqvist
Sekreterare Claes-Göran Johansson
Ledamöter Jörgen Eriksson 

Mikael Klintborg
Joakim Wahlgren
Christer Augustsson, suppleant
Åse Sandal, suppleant

Segelflygchef Mikael Karlsson
Övriga funktionärer
Revisorer Göran Sjödin, sammankallande

Paul Kongstad                                                                      
Stig Svensson, suppleant

Valberedning Sven Bünger, sammankallande
Stig Hansson
Györgö Sipos, suppleant

Skolchef Mikael Karlsson

FLYGPLANPARKEN
Klubben har haft följande egna och privatägde flygplan registrerade under året:

Beteckning Typ Antal starter Flygtim Anmärkning
SE-EYL Pa 18-150/180 Super Cub  633 94 Tvåsitsigt bogserflygplan
SE-TLP Bergfalke IV 210 78 Tvåsitsigt segelflygplan
SE-TLN Bergfalke IV D:o (i malpåse under året)

SE-TRH LS1-f 22 28 Ensitsigt segelflygplan 
(privatägt)

SE-TFG K 8 B 15 12 D:o
SE-UBP SF 25 98 30 Tvåsitsigt motorsegelflygplan
SE-UHD LS 7 34 99 Ensitsigt segelflygplan 

(privatägt) 

SE-ULI DG 500 TR 236 130 Tvåsitsigt segelflygplan
SE-UMU DG 303 ACRO 114 91 Ensitsigt segelflygplan
D-2994 DG 300 ACRO 14 13 Ensitsigt segelflygplan 

(privatägt)
D-KMWP ASH-26 E 38 58 Ensitsigt SLG (privatägt)

Sammantaget har klubbens egna segelflygplan gjort 784 starter och flugit 535 timmar. 

ARRANGEMANG
Service på LI fördröjde första spaka själv helgen 18-19 maj, vilket vädret sen stjälpte, endast 3 
provstarter genomfördes. Det andra försöket 24-25 augusti lyckades desto bättre. Då gjordes mer 
än 40 starter varje dag, blandat provstarter och skolning. Lite strul med luften i Cuben fördröjde 
dagen och sista start avbröts pga mörker.
Young pilots kom 6 juni och gjorde 10 provstarter och det vanliga besöket av flygvapenungdomar  
gick av stapeln 2 juli då vi genomförde 49 provstarter på 8 timmar.



Klubben har inte arrangerat någon flyguppvisning själv men Stefan Frisk och Mattias Johansson 
var i Landskrona 18 augusti och flög rote uppvisning. Stefan Frisk flög sen 31/8 en solo 
uppvisning över Älmhult på deras stadsfest, samtidigt som Tim spelade och sjöng live på scen.

FLYGUTBILDNING
Grundskolningen under 2012 har resulterat i två c-diplom, för Daniel Rudberg och för Olivia 
Stenfeldt. För närvarande så har vi fem elever under utbildning.
En steg-2 tränare i form av Eric Christiansen har utbildats under året. Utöver detta så har Joakim 
Wahlgren påbörjat sin instruktärs/lärarskolning i klubbens regi.

TÄVLINGSVERKSAMHETEN 
Mikael Karlsson i SE-USF (en LS-8 inlånad från Jönköpings SFK) och Hannes Wemming i SE-
UHD deltog i SM i racing i Uppsala i Maj. Tävlingen som var det största nationella mästerskapet 
på många år lockade 36 piloter i Racingklassen. Vädret var för det mesta svagt och totalt blev det 
två tävlingsdagar där Hannes slutade på en 14:e plats och Mikael på en 16:e plats.

Under första veckan i juli anordnades AVA-SM i Halmstad där Mikael Karlsson deltog i 
sportsman med SE-UMU. Det var 8 tävlande i klassen och Mikael kom till slut på en 6:e plats.

Sista tävlingen som klubben representerades på var SM i klubbklassen som gick i skiftet juli-
augusti. Mikael Karlsson tävlade i SE-UMU och Hannes Wemming i SE-UHD. I klubbklassen 
ställde 18 piloter upp och efter förhållandevis bra väder och fem flygdagar så kom Hannes på 3:e 
plats och Mikael på 6:e plats.

KSFK har under 2013 registrerat 16 resultat i RST av Hannes Wemming, Poul Kongstad och 
Tommy Johansen och hamnade på 5:e plats i Allsvenskan Division 3.

VANDRINGSPRISER 
Lars Hedenbergs vandringspris (bästa hastighet enl. RST): Poul Kongstad 2013-07-21, 262.0 km 
med 96.36 km/h, ASH-26 E.

Bröderna Svenssons vandringspris (bästa resultat i RST klass II): Poul Kongstad 2013-07-21, 
262.0 km med 96.36 km/h, ASH-26 E.

Kronobergs Segelflygklubbs vandringspris för bästa höjdvinst (skänkt av Margareta Göthe): Bästa 
registrerade resultat Hannes Wemming 2013-04-20, höjdvinst 1598 m, LS7WL.
 
FLYGPLANEN.
Årstillsyn av segelflygplanen har skett i bygglokalen på Kronobergshed under vintern och våren. 
SE-ULI blev två veckor försenad till flygstart då den var iväg på reparationsarbeten hos Tomas 
Pyls under våren. SE-UMU var under den tidiga våren nere hos Günthert+Kohlmetz i Bruchsal, 
Tyskland, där den genomgick en kontroll av vingbalkarna för att återfå sin ACRO-behörighet, 
vilket gick bra.
Under sommaren blev det alltmer kännbart att fler flygplan behövdes varför ytterligare en DG-300 
letades upp i Tyskland. Flygplanet köptes av Anna Svensson med avsikten att klubben skall ta över 
på sikt. 
Under slutet på säsongen så skickades även D-2994 ner till Tyskland för att genomgå samma 
kontroll som SE-UMU tidigare under året. Även denna kontroll gick bra och en svensk registrering 
målades på inför kommande registerändring. Planet kommer, när det kommit in i svenskt register, 
att ha registrering SE-UDZ och tävlingsbeteckning 4G.

DG-303 SE-UMU har till hälften återköpts till klubben av Mikael Karlsson och verksamheten med 
planet i fråga fortsätter enligt tidigare överenskommelser.



 
ANLÄGGNINGEN.
Klubben äger klubbstuga, hangar, bygglokal samt två gäststugor, vilka alla står på friköpt mark. 
Flygfältet arrenderas av Fortifikationsverket som under året inledde en försäljningsprocess av hela 
fastigheten på Kronobergshed inklusive fältet. I september beslöt Alvesta kommun att köpa in den 
del av fastigheten som utgörs av fältet. Kommunen avser att arrendera ut fältet till KSFK och UL-
flygarna under ett paraply bestående av en nybildad flygfältsförening. 
En sedan länge behövd renovering av klubbstugans fönster har påbörjats genom initiativ av en 
klubbmedlem.

EKONOMI.
Föreningen har under 2012 och 2013 tagit krafttag för att sanera ekonomin vilket nu fått fullt 
genomslag. Ekonomin har därför under 2013 vänt till det positiva. Ersättning för DG1000T under 
2012 tillsammans med hyfsat aktivt flygande har fått förväntad effekt. Klubben har kunnat betala 
av lån, köpa tillbaka delar av SE-UMU och har hela året haft en god marginal i kassan. Den viktiga 
delen med provstarter och presentkort har fortsatt, även om det var lite trögt i början av året. 
Resultatet i verksamheten blev ett litet överskott.

REPRESENTATION.
Klubben har under året varit representerad vid följande möten/arrangemang:

- Billingehuskonferensen  
- Södra distriktets konferens i Ljungbyhed, 

LÄGERVERKSAMHET
Under vecka 28 så arrangerades ett läger på Kronobergshed där det fanns möjlighet till friflygning 
såväl som skolning under veckan. Dock var det ganska kraftig sidvind under delar av veckan vilket 
ledde till att några flygdagar fick ställas in av säkerhetsskäl.

UNGDOMSSTIPENDIUM
Inga ansökningar till ungdomsstipendiet har inkommit under året.

ÖVRIGT
Klubben har egen hemsida, www.ksfk.com. 

SLUTORD
2013 har varit ett positivt år i både i ekonomiskt och verksamhetsmässigt avseende. Positivt 
resultat, minskade skulder, nya medlemmar och allmänt mer flygande samt ytterligare en medalj i 
SM.

Växjö i januari 2014

Mattias Johansson Mikael Karlsson Claes-Göran Johansson  
ordförande vice ordförande sekreterare

Lars Bergqvist Jörgen Eriksson Mikael Klintborg
kassör

Joakim Wahlgren   Christer Augustsson Åse Sandal

http://www.ksfk.com/
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